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FRANCISKO LELÍČEK EN SERVOJ DE

SHERLUCK HOLMES.

La. satira iwi-ko tlv ll l'avris, eldonita, en bohema lingvo, baldaŭ

aperos tradukita esperanten. En {ji oni trovas la „mmm-„jn de kortegaj

ceremonioj" oni admiras lu spritec'on de detektivo. oni legas, mluvilo, la

historion de JIoraviano —v— praktikanto Lelíček .' pro sia z'izagjsimilem al

la hispana reĝo li estas clserňita Je Sherlock Holmes kaj ludas nun la

rolon (lu Alfonso XIII. ('e okazo dc publikaj festoj, diplomatiaj vojaĝoj

k. s., por ke nepre ne tra/"u iu neevitebla atenco la veran reg/"on. Ni legu

pri lia edukado:

ĈAPITRO 11.

Facile kaj ranide. — Hispana etiketo. —— Respekt—
indajHeĝo_i.—aniuas1nin.——l£k.—;p(;'/.ici0._Hiinaknj
i'nrunliulnj. — lr'renol'izinlogo. — lŝrulnnln nazo.

— Buenos dins, senor Francesco! (lume está usted?

— Gracias. estoy hastante bien.

—— Mo allegro mucho.

Tiel hele jam sciis Francisko Leh/(Eck paroli hispane. čar

tiu senor lfi'mu—usvo estis neniu nlizi oi li. Kaj lu alia persono vn

la dialogo estis lia instruisto de lu hispana lingvo. sentir de los

Pnjdnlos de la Zalzimainkzi. Ambaŭ diligente foliumis en ivmolihrn
tle Vymazal .,ilispnne facile kaj rapidu“ kaj por lnLl'lO de la
li struisto estu dirim, ke li ellernis laŭ tiu ĉi libreto la iiolieinim

preskaŭ pli multe ol sinjoro Leiiéek lu liispanzin.

Ĝi estis en Madrid. Tie ĉi en belega izola somm'ilomn post
la urbo, ĉirkaŭita lle ĝardeno :mknmŭ pli bela, eilukmlis sin lw—

iiček por sín nohia rolo. Ni'lilll lin estus rekoninm. Sherlock

Holmes almetis al li impnnajn nigrajn lipliarojn, Gur an lia Vera

)ektu (levis lin en Hispanujo neniu ekvidi pli frue, nniaŭ ol li
v—„tis ekdejoronta en sia ofico.

Nia seiior Francesco estis la tutan tagon okupita. Matem-,
venis don Pedro Miguel. unu el ,.galanes de la vorte" n'eĝa kori—
egixno), al kiu konfidis Sherlock Holmes sinn sekreton: tiu enkon—

dukadis sinjoron l,.eli'ĉek en la mistei'ojn de x-ivermwoj kaj moroj
de la hispana kortega etiketo. kiu estas el ĉiuj enketoj li: plej

etiket—eca. Ĉe la unua leciono diris al li sinjoro LeliC—ek, ke li ion jam

scias, ke li vizitadis hejme danciwionojn kaj ke li legis ankau la

lil—reton .,Galantometo. aŭ kiel konduti en honmom societo“ Sed
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don Pedro Miguel klarigis al li, ke enla societo, en kiu li estonte

vivos, oni devus konduti tute alie, kelkafoje laŭ mala maint—ru.

ol estas skribite en la Galantometo. Tie staras ekzemple, ke “Siria

malpermesite meti la piedojn sur la tablon. Sed la vera kavaliro

estas ofiai'oje devigata esprimi ekstremon de sia senĝeno ĝusti-

laŭ tiu ĉi maniero. Cetere, kio koncernas la ĉapitron pri la sen—

ĝeneco, estis don Pedro Miguel je sia lernanto tre kontenta.

Francisko Leliĉ'ek sciis sidiĝi en la fotelon tiel sendeoe, kvazau li

estus naskita nobelo. Li asertis kvankam, ke ĉe ili en Brodek apini

Přerov en Moravio oni sidiĝas tiamaniere sur la benkojn en la

gastejo, sed don Pedro Miguel ne volis tion kredi kaj estis kmi-

vinkita, ke sei'ior Francesco estas nobeldevena.

 

lom da ĝenoj kaŭzis la lecionoj pri marŝado. Leliĉek (lr"\'l*

ellerni inetadi la piedpintojn unu kontraŭ la alian (la maldekstran

iom pli multe) kaj iom fleksadi la genuojn, por ke estu la kopio

de irmaniero de Alfonso XIII. perfekta. Tio tiel okupadi: lizm

atenton, ke li forgesadis aferon ne malpli gravan, sole elfaldadi la

malsupran lípou laŭ ebleco plej multe. Don Pedro Miguel lh“

sufiĉis lin admonadi:

„Seinu- Francesco! Lípu! La malsupra lipo!“

Kaj Leliĉek eli'aldis la lípou, ĝis ekkrakis al li post laoreiui.

7.Tio estas malmulte, ankoraŭ!“

,.Limelileco atingita,“ murmuris Leliĉek en animo kaj aldwm

hispane: „Lo siento yo.“ (Mi bedaŭras multe.)

Poste venis ankaŭ la instruisto de la hispana lingvo, senor

(le los Pajdalos de la Zalumafika kaj kelkafoje ankaŭ Sherlovlc

Holmes. Kune oni studis la gravajn funkciojn de reganto de

la hispana regno.

Venis ekzemple la deputacio de urbo Zaragosa, kiun repre—

zentis kvar seĝoj. Don Pedro Miguel ludis la senatoron kaj enkon—

dukis ĝin. Li puŝis iom ĉiun seĝon, tio signifis la komplimenton

— kaj en nomo de la unua seĝo li poste alparolis sinjoron Leii-

ček laŭ la kort-ega instrukcio por la deputacioj per la ,,meza ref—'a

titolo“ :

„Via plej luma Majesta, el Dia graco potencega reĝo "9

hispanaj provincoj, de ĉiuj kolonioj kaj landoj sur ambaŭ marbordoj

cis- kaj trans—, kavaliro de sankta Graalo kaj de verda papagO.

la plej pia princo jeruzalemal Ni, la plej sindonaj regatoj de ĉiam

fidela kaj lojala reĝa urba, de la ora Zaragosa, metas al piedoj de

Via plej luma Majesto la plej humilan esprimon de profunda

respekto kaj de la plej respekte adoro de la, tuta loĝantaro, kiu

ĉiutage leViŠas kun Via lumglora nomo sur la emocie n-emantaj

lipoj kaj laŭdegas Vian saĝon kaj la justan senpartiecon. HO.

volu . . .“



Sinjoro Leliŭek devis atente aŭskulti. Li staris ĉi lio, la
maldekstran manon apogante je spado (li hnus uniformon gene—
ralan). la dekstran jo tablo, kaj rigardis nioŝtt'uvorv al la unua
seĝo vn hi okulojn. Kiam ĝi finparolis, li diris je signo de Dun
Pedro Miguel:

,.anugoszi estas tre hem url—o. Mi ĝojas. ke mi ĝin refoje
ekvidos."

Don Pedro Miguel alpondigis poste al ĉiu seĝo ordenon
kaj tiam ilin post nelonga danki,-sprinto piedfmpls _, tio signifis,
ke la (lepntw-io kontente foriris.

Da tiuj deputucioj alternis ĉiutago kelke. Venis kmnpai'zmoj
el Andaluzio. Al tiuj diris kelk'-ek:

“Andaluzio estas perlo de ĉiuj provincoj. Kim-i sukcesas nnn-
_im'e In virbovoj?“

„\'izi Majesta“ respondis poste la seĝo, 7,dnnke lu [mainl-
jnrajn ventojn ni sukcesis rir-twi plejparte dunnskitojn.“

Ĝojigas niin“, diris _je tio Leliĉ-ek.

Krom akceptado de deputnr—ioj devis lmlitŝok kompronulile
ankaŭ ellerni la sintenadon ĉe aliaj okazoj. lin la ĉambro estis
ekzemple improvizita ekspozicio. Sur la nil—loj, kampoj kaj svém
si.—dis iiisiliotituj la plej diversaj objektoj. kiuj jus estis ĉe, la mano,
ĉiu“ la tasko estis nur f—lekzerr'i la diversajn eldirojn dovkntinmjn
por la monnrĥoj ĉe la okazo de okspozivioj Honor de los l'ujdnlos
de la Zulzimaiikzi kaj don Pedro Miguel kondukadis sinjoron Lell—
ček de unu objekto al la alia, klarigante ilian signifon kaj iliun
gravecon.

„Jon, Via Mzijesto, mí permesas al mi \'in atentigi pri liv-
Iegn fahi'iknju de nia enlanda juvelisto. firmo Dellaxoppn & Koinp.“
Ĉe tio montris don Pedro Miguel broson sur la knnnpo.

„Trn bela“, diris LeliC—ek.

„Kaj jen. \'in Majesto. kabinetu peco de la hispana optiko,
teleskopo destinita por la observejo de Mont Serrat“

Sinjoro Leliĉek ĵetis rigardon en la pinton de pluvomln'elo,
kiun sefior de los Pajdalos de la Zalamanka tenis en direkto al
la fenestro.

,,Aĥ, fabela, tre fabela.

„Kaj jen bildo de nia grandmoŝto, caballero Zuloaga . . .“
Leh'ček ekrigardis kun ĉarmdolĉa ekrideto la termometron.

„Kaj jen, mi permesas al mi prezenti al Via Mujeeto la
majstron mem.“

Lelíček fraptuŝis la ŝultron de la apudsturanta pendhokaro
kaj diris:

„Tre bela. Kaj čio estas manpentrita, ĉu ne?“

Poste oni prezentadis al Lelíček vicon da altranguloj, aliaj

3.
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otioismj kaj aliaj eminentuloj, i'upi'nzontnmj rnf'oje per seĝoj. Tiuj

nntuiv iudiS ĉe la instruado gra'an rolon. Ili estis aliaj, abunde

inkruslimj kaj staris ĉi tie en kortuŝa humileco kvazaŭ efektivaj

svki'omj konsilantoj. Por ke sinjoro l,.eliL-ek memorfiksu signifan

lil“ diversaj uniformoj. koiĉenoj knj ordonoj. estis hi seĝoj pend—

oi'nnniituj per ĉi tiuj signoj tio. digneco.

,,i'i-vzidanto de iu konsilantaro por proRpGI'Hth de la mimi—

fi—i'uj, vnhuilem Lopez.“

.,Lu minafomj estas tro gravaj. \'i havas verte multe (la

laboro ';“

„Tr—\ muito, \'ía Majestof'

_.anigus min.“

,.wator intimiiiicus do lu glam universitato en Santiago.

doktoro Divgn Scuttulvzmi.“

„Klum du lernantoj vi havas“;

„Ulm-vm dektri, \'izi Mnjesio“. ri-spondis don Pedro Miglia-l

anstataŭ la hmm rekturo kaj aldonis: .,Ni preskau ne havas plu

lulmii Mi ln nuditm'ioj.

 

,.ť—iqligu \ niin '.

„Honolulu Volar.—Hm.“

Dun I'wim Munn—I _u'vstnmnii'is post 1:1 sogžnpogilu ('igai'on

knj inninilnn.

„Hu _jiw, \'i bataladi—* sur Kuhn. iŝiis iiiim mx vui'me. ĉu ne?"

..\'in .\injvsm. nimi solduloj batalis kiel leonoj.“

,,.lus, ln :H'HXPU vsms fundamento tiu la regno.“

Tin! {ri flamiĝis. (\'i tiuj okzol'vnj rípetíglrmiis ĉiutago kun

in.—iigl'nniinj nu.-mwi, ĝis \injoi'u imliŭi—k iulie scipovis ĉion par—

kvl'v H—ir—rw ;};i Hr osli> tiel malfacila, 0:11- ul izi inonni'iioj sufiĉus

pur In [ini—(iku \tll\'i4i\£:\litl sumu 010ka \“orlnj Dii'kniiv.

Auf, Jiu—vi;.“

.\ZEXU KAJ LEONA FELO.

„\n-nn Movinh— [muun iciuu. xin vastis per ĝi kaj volis esti

kun—'nh-rutu Iwinn. Sul ĝuuizilompv \'i'nis ul li ideo. iw leona felo sola
lh“ SLIÍÍÚzh, kv estas „nL—„n 110005—- ln'iegi. Kaj ĉar li mem tion ne
„xx-čis. li h 1.— lmi“ inuiinnliv da mono nmiriĉan kaj mal.—gutan ieonnn.

kiu ::nainiuii li komplvznnio zorgis pri ia kriegado. Kaj (:in homoj

miniii'i— sivi'ih—von nlo Menu. titniis lin letmo, kvankam) ili bone
sriis. iw „ruin leona váhu“ (m li krom ln inio. C'. N.
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„»l luis Jirásek :

ORANCO.

lil revulmriuj skizoj. lul—ll romantiko de ĉiutaga vivo“ liv .l. Arbes,)

Mi rakontas historian okazintaĵon, kiu estos rwniam en la
historio nuk registrita. tiom malpli detalo priskribita.

La historio. kiel ĝi estis al ni ĝis nun rakontata. estas regule

historio dv regantoj. uzurpatomj kaj nur tre maloftw historio da

popolo. Por individuoj, kiuj m- PSÍÍS turnintaj al si Ŝllt'llloll dv
la mondo, no {'stas loko en la historio.

Sr,—|| tio, kion estis l'm—inta (\stnjo, pri kiu mi volas rakonti,
estas tamen io. kio mvritas o. li, kie.-l kurt'i'azo diras ,,Dllslll'lldlil por
ora skribo en la historion do la homaro . '

* * *

Bela maja mateno . . .

Por granda urbo kompreneble nur ívl nura psoŭdobrilo de
buloj de la natura. procipo por kvartaloj de malriĉularo, vu kie.—;
mallarĝajn, mallumajn stratetoj]! mvagas la sunradioj nur mal—
ofte por momento au pli ofte nur en formo de „sola n-brilo.

Simila senbrila rellnkto penetras jus tra polvumita fenestron)
en malaltan, malgrandan ĉambreton en partm'o dy,— malnova
domo kaj batalas kun (law,-La lumo de olelamputo, kiu linln'ulas
sur forno.

En poezia dulumo aperigas ĉio strangan aspvkton: ĉio
brilas kaj briletas senrelh-ktu kiel roskovritu nmtalo au nmlseketn
silko. liĉ la malnova polvumitn ĉil'ono kn.—"tanta apud mim'a lito
similas ;zrizĵĝintan, do ura pulvo sx—mkuvi'itan \'e-luron.

Kaj tamen el ĉiuj angulo) rigardas manko da vivrimedoj
kaj mizero. Ĉiu peco du malnova. de anohioj t'alrm'ita mvl—lo
memoras kf—lke da generacioj. Ĉiu peco da vosto “stas llnkiIa aŭ
disŝirita. lil ĉiu bagatelo estas videble. kv“- ;lfi natas pomahaji) (lv
homoj, kiuj ofte suferas eĉ malsaton.

Ankaŭ ĝi ne estas alie ohla: la ĉamlmxtn vstus loĝata de
vidvino post taglaboristo »» honesta virino. al kiu la edzo estis
testamentinta nur du georfojn. kun kiuj si jam tri jarojn batalas
pri konservo de nura vivo .

La infanoj estas al ŝi ĉio, kvankam Ŝi havas eĉ ne la tvmpon
por sentigadi al ili sian patrinan amon per la speciala maniero.
Ŝi amas ilin laŭ maniero (lv simplaj virinoj el popolo: sen afablaj
Vortoj, sen dorlotado kaj karesado —' iufoje preskaŭ maldolikate,
sed tamen super ĉion . . .

La lastaj vortoj de la mortanta edzo: ,.lli prefere pereu, ul
ke ili ekmensogu! ĉiufoje revenas al ŝi, kiam ajn ŝi ekrigardas
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iun el siaj intimoj. liu mensogo estadis al ŝia edzo abomenegzi lui;

u! si ĝi estus krimo nepardonebla . . .

Kaj nur per tio oni povas klarigi, ke ŝiaj infanoj ĝis nun

ankoraŭ nenian] elmiensogis.

Ili estas vorte neniuj modeloj de virto; ili estas petolennii.

invitetonmj kaj multfoje eĉ Viglegaj kai supermezure petolaj.

()i'te eĉ oni plendas pri ili; sed malveron ili ĝis nun eldiris

t-C- nv unufoje.

Sed kio utilas al la patrino esti tute kontenta pri siaj infano;.

se iu zorgo knj :ingorn mallarĝiĝas al si la koron . . . Ŝi sidus

apud ln lito, kiv si estis nmhlurmintu Ia tutan nokton kaj rigardas

tikse ln ilikiinn kovrilon. Suh kiu io jus ektremis. En senpen-

se-kvnntn inonwnto aperis el sub la kovrilo infana piedeto, postn-

sek—\in mamma knj tuj post tio nigrolinra kapeto de knabineto

proksimume dekjara.

li:: patrino kun mieno de angora zorgemo en la vilaĝo kun

postploruj okuloj kliniĝis super la liton kaj observas dum kelk;

tempo la vizaĝeion de la infano.

lin Venecio} preskaŭ brulhs: lu lipetoj ŝajnas esti ardantaj.

l.:i brusu—to pene leviĝas. la spirado malfacila, de tempo al tempo

stertorn.

Preter-vole etendis la patrino antaŭen la manon kaj metis
ĝin tiviikŝlit' sur iu frunteton de la infano.

La i'runteto estas (minuta -— ŝajnas. ke akuta febro, kiu dum
nl mm nokto interronipudis ln dormon de la infano, ĝis nun ne
seni'oi'tiĝis . . .

lin tiu momento nmli'ormis la infano la okulojn. Rekoninte
ln pun-inon ĝi el profunde i'orspii'is kaj samtempe ĝi preskaŭ ne-
i'inun'kt—iile eki'iiletis.

lin vigla okulo de lupatrino ne preteratentis tiun eki'ideton.
,,('u ci dormis. animeto? Ĉu oi ekdormetis _ ekdormis alme-

nziii nun por momento '?“ ŝi demandas per tono delikate zorgema.
...—\li. iom — niomenteion!“ ekĝemis la infano, kolektante

stiwi sentojn.

„Kaj ci sonĝis pri io —— ĉu ne vere? Aŭ ne — ci sonĝis
pri nenio")“ eidemandas la patrino zorgoplene.

Nur unu i'enminorigas al si ]

prezentis en la sonĝo.

„Uh

en la lito.

;: infano. kion al ĝi la fantazio

. nii sonĝis — mi sonĝis, panjo!" ĝi ekpepis ekleviĝante

„Nur kuŝu. animeto. ne leviĝadu '.“
ganto, lti ilikitan kuseneton sub la kapo.“

Pri io li.—ia — ĉu ne ?'“

admonas la patrino, ordi-

Kaj pri kio ci sonĝis?
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_,Pri hela w hela, panjo . . . Mi sonĝis, ke mi estas ie en ia

lu'la {sarda—no . .

„Kaj kv en la ĝardeno estas plene de floroj, rozoj, violoj _“

enfalis la patrino.

.,Ali ne, ne!“ oponas la infano. ,.Nenia florajo. tute nenia

. . i Nenion mi vidis, nur arbojn _ altajn kaj plenajn de strangaj

folioj _„,. kaj plenajn, plenegajn de oranĝoj . . .“

„Kaj ci etendis la maneton kaj forŝiris al ci unu „» du “.'“

i'nl'oje enfalis la patrino.

..Ah ne, panjo! ekĝemis la infano.“ Mi ne povis — la arboj

estis altaj —- mi ne atingis . .. Ali —— kaj mi havis apetiton—oli!“

Kaj la infano ekŝmaeis kaj kunpoutis la ardantajn lipetojn

kvazaŭ ĝi jam sentus la bonguston de la fruktoj, pri kiuj ĝi

sonĝis.

La patrino ne. preteratentis tion; sed ŝi silentas —— aŭ, ĉar

ŝi ne havas, por kio aĉeti, aŭ —

Post kelka tempo aŭdiĝis la infano denove: „Ah — panjo!

.\iidu, mi tamen nur _, aŭdu, nur unu oranĝon se mi havus. ..

Nur unu, solan __ oli! mi jam sentas la dolĉon sur la lango.“

"Domaĝe, domaĝe, animeto,“ opinias la patrino, kvazaŭ ŝi

Sanwliĝus, kion respondi.

,.Aŭ ci ne havas monon?“ demandis la infano.

„Je oranĝo mi havas ankoraŭ,“ rediris la patrino kaj volis

ion aldoni, sed ŝi estis interrompita.

„Kaj mi aĉetos la oranĝon!“ aŭdiĝis malantaŭ ŝi laŭta aldo.

La patrino stariĝis kaj rerigardis. Ŝi ekvidis sian duan in-

fanon, kiu nerimarkate alŝteliĝis kaj silente aŭskultis.

Ĝi estis ĉirkaŭe dekkvarjara, fortika. larĝoŝultra knabo kun

mieno de senartifikeco kaj energio en la larĝa vilaĝo de ne tro
ĉarmaj trajtoj. Nigraj, iom bukla] haroj, nigraj, fajroelĵetaj okuloj,

malakra nazo, pufaj lipoj kaj energia mentono —— ĉio donus al la

vizaĝo mienon de antaŭtempa viriĝo. Sed la voĉo kaj la gestoj
estas infanaj.

La knabo estas malriĉege vestita; li havas sur si nur ĉemizon
el malglata tolo kaj flikitan pantalonon de nedifinebla koloro.
L'nu pantalontubo estas preskaŭ ĝis la genuo suprenfaldita, la nudaj
piedoj estas kovritaj de polvo.

La rigardo de la patrino kun plezuro ripozis sur la knabo
kiu, starante rekte kiel kandelo, fiksadis siajn okulojn kun muta
peto sur la patrinon.

„Donu al mí la monon, mi iros por ĝi !“ insistis la knabo,
kiam la patrino ne estis respondanta.

La patrino ĝis nun ŝanceliĝas, kaj povis esti, ke ĝi eĉ rekte
estus rifuzinta. Sed rerigardinte la malsanetan knabineton, kiu ĝis
nun ŝmacetante pontis siajn lipojn, ŝi ne povis rifuzi. (Daŭrigow



Z CELEHO SVETA.

l. Kongres Katoliků Elporlntiltů bude se konati od 30. března

do 34 dubnu t. r. v Pal-iii. i'm-lom jeho jest jednak pi*esvědůiti

katolický svet o vyznal'nu a užitku Esperanta, které bude jedinou

řeči jednací, jednak organisovati definitivně mezinarodni katolický

svnx. Místnost v universitě dal sjezdu k disposici pařížský arci-

biskup mons. Annette a rektor katolického ústavu mons. lŠilutll'll—

lni'd. l'odi'olnrý program. plakáty, polil. l. a jiné publikace zašle

rod. „Espero Katolika“ (Paris, lt), rue Bei—ranger). —— Universala

Blperlnto Asocio mm podle pravi- vydaní- ročenky na 15000 členů;

ve více, než 750 místech n 43 zemích zastupují delegáti a konsu-

lové, tento světový svaz. Uticivlui' organ „lilsperanto“ vychází na-

kliuioni TUM ex. t(*ll'llzivlÍtlt'mlllí). — V Praze zastupuje [,". E. A.

pan Kun-'l J'mvhaixkn. pi'etls. Bohema Propaganda Societo Esper—

antista. jemuž lzo zasílali přihlášky. Adi'.: Praha U. Vodičkova

ul..'l:l. l'isporanto-otit-ojo. Tamtéž prodej jednotlivých čiselčasopisu.

Dr. L. L. ZAMENHOF.

„( _iolio jul—ilon dno 15. prosim—o HKM pi'wlnosLnn slavnostním
vom-ru Klubu l—lspernntistu v Plzni dne 7. pros. a l'sti'odniho svazu

iš. l'. l'). \' l'mzo dno 17). prosince 1909 K. Procházka.)

(Pokračování)

Tu končí Zamenhof své memoiry. Kdybychom chtěli dále vy—

pravovati životopis našeho Mistra. musi—li hychom rozvinouti celou

historii naši—ho jazyka od krntýt—h jeho počátku až po dnešní utě-

Šem" slov. Milk)" úplnému vitezstvi. Chcenn- jioukázatí jen na ně-

kolik význačných události A tu iii—edevším mysli naši táhne vzpo-

minka na prvni kongres světový v Boulogne sur Mor. kdy poprvé

molo se osvědčiti dilo Zamenhoiovo v praxi. Esperanto šťastně

oh,—talit) v této zkoušce ústního dorozumívání, což autor s nadšením

konstatuje v překrásné své řeči. zakončené velebnou modlitbou

pod zelenou korouhví. Boulogne značí pro nás veledůležitý mezník.

noltof tam Zamenhof předkládá sněmu Esperantistů své Funda-
inonto. základ, bez něhož žádná budova nemůže státi pevně a který

iii-wo dovoluje tolik svobody k dalšímu vývoji, Fundamento. jehož
klasickou předmluvu by měl každý Esperantista uměti nazpamět.

A shroniážt'lčni Esperantisté ochotně přijímají toto sladké jho a
slavnostně prohlašují nedotknutelnost Fundamenta. Charakteri-
stické pro posouzeni povahy našeho Mistra jest, že vzdává se tu
jednou pro vždy všech osobnich privilegií & práv na svůj jazyk.
Již tonkráte dostalo se Zamenhofovi veřejných poct. V Paříži
přijal jej ministr vyučování a Francie ho vyznamenala řádem
čestné legie.

 

i
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Nadešel kongres ženevský. Zdá se nám. že v deklaraci 0 ne-

utrálností Esperanto, spočívá, implicite objektivní znamení toho. že

Esperanto opustilo stadium pokusu o jazyk & vstoupilo ve stadium

praxe, totiž. že od té doby není už projektom, nýbrž skutečne

opravdivým. živým jazykem; jehož mohou užívati všichni a ke

každému účelu zcela tak, jako kteréhokoliv jineho jazyka. Totéž

dokázalo \“ Cambridge založení Vědeckého Svazu. v Cambridge.

kde lir. Zumenhof a jeho laskavá, ehof byli přijati s tým nadšením

a s poctami, které bývají vzdávány z pravidla jen knížatům.

Neméně slavnostní bylo uvítání rodiny Zamenhot'ovy o IV.

kongresu v Drážďanech, při té nezapomenutelné manifestaci. kterf-,

jsme byli očitými svědky. Tenkráte mnohým z nás bylo ni./mo po-

znati osobně našeho Mistra. tohoto skromného, na pohled nepa—

trného muže s vousem silne prošedivelým. dobrotivým pohledem

&. sympatickým hlasem. S nepopsatelnými dojmy a s neutuchajícím

nadšením naslouehalí jsme jeho officielní řeči, v níž vážně a pro-

zíravě jako prorok poukazuje, že jen v jednotě, svornosti & za-

chováním nedotknutelnosti Fundamenta jest znamení, v němž zví-

tvňzíme. — V živo pak ještě pameti jest kongres barcelonský. ko-

naný za účasti zástupců vlád. jenž znovu dokázal. že Esperanto

žije netoliko na jazyku. ale i v srdci velikého, výborně zorganiso—

vaného národa Esperantistů. U příležitosti tohoto sjezdu náš Mistr

byl vyznamenán od španělského krále řádem Isabely Katolické.

Ze Dr. Zamenhof V esperantském světě —— ač proti vůli své ———

zaujímá. místo první, že v každém ohledu jest považován za nej-

vyšší autoritu, že pro svou šlechetnou povahu jest všeobecne

vážen a milován. netřeba ani připomínati. Jest proto čestným

předsedou všech světových kongresů esperantských, jakož i všech

významnýeh esperantskýeh korporací, jako Lingva. Komitato. Akn-

demio, Internacia Scienca Asocio. Universala Esperanto Asocia.

Tutmonda Esperanto Kor—Misto Asocio a, mnohých svazů ná-

rodníeh.

Dlužno take vzpomenouti významu doktora anenhofn s hle-

diska literárního. Je samozřejme. že Zamenhof nejlépe Esperanto

ovládá. a poněvadž jest i obratným spisovatelem a rozeným bás-

níkem. že jeho spisy jsou a budou vždy vzorem všem Esperan-

tistům. Jeho překlady prosaieke. na př. Revizoro. Rabistoj. Psal-

maro. Predikanto. Georgo Dandín. Marta, & j.. básnické pak jako

Hamlet & zvláště lfiaeníe na Tauridč budou vždy považovány za
díla. klasická. Takovými jsou i jeho úchvatné básně původní &
řeři pronesené o kongreseeh. O lfigenii můžeme říei. že tímto
dílem Zamenhof překonal sebe sama &. podal nejlepší důkaz. že
Esperanto hodí se, nejen pro život praktieký. ale také. eož bývá
mu zhusta “pin/mo, pro poesii & umeni dramatirke.



[hy-ua ještě zmíniti .se krátce o sympatické rodině Dra Z;:—
nn-nhofn. Ulm.: jeho nazýval se Marek Zamenhof. Narodi] w 27.
lwlna 1837 a zemí-el dnt.- 29. listopadu 1907. Celý svůj Život vú-
novnl filologii & vyučováni. Užoníl so r. 1858 v Bělostokm kdo byl
It'— doby profesorem. link na to jeho mladá choť povila. mu synku.
kl.—nin“] do vínku daly sudičkv světovou slávu. a jehož genin.—' &
\int—innost zjednaly inn tolik slávy a lásky na celé zemi Noni to
nikdo jiný. nežli nás jnlrilant. Svému otci, který byl velmi vam.
w „\\-('e zomi :! obdržel tituly a řády a stal se i státním radou. just
Mistr náš mnohými díky zavázán. Noliof když r. 1878 mladý Ludvik
vypravoval mii jazyk tlieoroticky. O(nc moudře inn radil. ulo
> nim nevystupoval hned na veřejnost. nýbrž aby jej nejdřivo \;\—
zkoušel prakticky. 'l'oto výborné rady byl poslušon mladistvý autor.
11 mad tak Marok Zamenhof zachránil Esperanto před těžkou revo-
luci. ktorou hj“ h_vlo jistě prodělalo, kdyby bylo uveřpjnčno příliš
záhy. .Ĵnmu tudiž mus-imo býti vděčni. nuluof on ukázal svónin unu
vostu, ktorú vedla jeho dílo kn konořnónni triumfu.

(Fakr/(ň) ván í
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L. L. Zamenhof: PUNDAHBNTO DE ESPERANTO. Tradukita l_zm
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Praha: Librejo de P. Topič. l'nris: Librejo de Hachette. XI. til nů"-<11 ix lTi. Preto ! K.
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li .\“ p 0 rt li 5 p 0 ra n 1 i s t, monnta gun—to ile ., Export umi

import Trade of the l'niteil States“. Chicago. HL.—104. Security

]šldg. (b' pĝ. 24 )( 311). Jaru: K 2'50.

No va Sento, monata esperanta gazeto do Bilbao. organo

de la vaska esperantistaro. Red.: Bill—ao. str. .lru'ilines. Hispanujo.

(lli pĝ. iT )( 251. Jare: [( 213.

N () !' v e ;: 11 li 5 p e r n n tn (% a z 0 1 o — Norsk l—lspel'mitohlmi.

monata organo (le norvegaj esperantistaj unuiĝoj. Eld. (ie akcia

societo en lx'ristiania: Sondregate 4 (8 pĝ. 13 >< YU). Jare: K 265.

H u n g zi r n li s p e r n n 1 i s t o, oticialn monata organo de

Hungara Esperantista Societo. {ed.: Budapest. VII. Alpitr—n H

(“_)—'l pĝ. 113 )( 24; kun lit. aldono) Jure: 4 K.

B r 11 2 i ] 11 R 5 p e r n n t i s t o. oficiala monata organo de

Brazila Ligo Esperantista. Hed. Rio de Janeiro, kun 5. Jose, 77

18 pĝ. 21 >< 28). Jare: K 5'80.

S a m i (1 e a 11 (> Ĉ i 11 m o 11 a t n, monata internacia ilustraln

esperantista revuo. Real.: Verda Stelo & Komp. 33. Abekawn—machi

Asakusa.. Tokio, Japanujo {16 pĝ. 19 )( 23). Jare: K 6'60. La revuo
estas nun presata kaj ĉiu numero enhavas belan originalan japanan
bildon (koloritan).

Miiteil unuen des Siichsischen Landes—Verlmndes Esper—
anto. led. Dr. Schramm, Dresden-Standehaus. Senpaga organo
ilu saksaj kiul—oj eliranta je neĥksita tempo. —— Barcelono. Gvidlibreto
dediĉita al la kvina kongreso de Esperanto (24 pĝ. 10 X 20). Sen—
page ĉe ,.Societat d' Atracoio de Forasters" kaj ĉe Societo Espero Ka—
taluna. Paradis 12. Barcelona. (Kontraŭ il. poŝtkarto). La broŝureto
estis utila helpilo por ĉiu kongresano, kiu ne scias la hispanan
lingvon kaj tamen volis laŭ ebleco profiti sian restadon en Bai“-
r—elona. —— M. Cases: Unu fojon (30 pĝ. 11) >< 151. Barcelona.
Str. Asulto, 45. —— Serio da amuzaj spritaĵoj. ŝercoj kaj anekdotoj.
— i) o u l s on K e rn :: li a n : La Infana, La Saĝulo kaj la Diablo :trad. de J. C. O'Connor (46 pĝ. 9 )( 13). Prem 6 d. (6011e1). N-o 2.
el kolekto .,\'erd-Stelo“. — Polyglott Kuntze: Espo-—
anto (40 pĝ. I2X 221. Prezo 50 pf. (60 hel,). .. IV. Internationaler
Esperanto—Kongress in Dresden. B e |“ i 0 li t lierausgegeben vom Sach—sischen Esperanto—Institut (SO pĝ. 16 >< 24). Prezo 1 M. Tiu ĉi ger--mane verkita raporto pri nia lasta kongreso, omamita per multr—
du ilustraĵoj kaj presita ne malpli elegante ol La Bela Mondo
reprezentas tre bone la organizintojn de tiu ĉi neforgesebla mani—festado. * Espero, internacia revuo de la kultura unuiĝo depopoloj. oficiala organo de la kleriga ligo „Vjestník Znania“ enPeterburgo eldonis la lastan numeron. La plena kolekto da 12kajeroj enhavas riĉegan materialon skribitan ruse kaj esperantekaj je fino esper.-rusan vortaron (475 + 96 pĝ. 15 >< 25). Prezo10 K.

   



]AZYKOVY RADCE —— LINGVA FAKO.

{vs (: o n (l n 4. Výslovnost v Esperantu : každé písmeno zum-lme-n zvuk a naopak. 'l'udíz „sinjnřo“ \'yslov !; - i - n -j- o - r - 4)
nikoliv Sinoru. -— Dvě smnohlásky vedle sebe vyslov tak, jako v.—slm'ovh českývh: min. ie, klan, tiu & pod. vyslnv jako Marin,Muri.—. mnl'innsky. piano (nikoliv Maríjeť, rovněž ne na dvnkrnlMuri v. mi „, i o. ki n). Přízvuk v těchto víc slabičných slon,-ch
VŽll_\' nn i.“ kiam. stejn—\: inim-mwm. magio, opinio atd.

lespu n d () :"). Nek - nek: (mi - ani. Je—li ve větě myšlenka7. n p o r n zl. možno přeložili i druhou zápornou (českú ..nni'wslovem n ok. Na př. Ani _};i, :íni můj bratr. Nek mi, nek mia frato.Nm i(ll, ani neslyší Li ne vidas nck aŭdas. (Důrazně. jednoduché am'piv.-mmm“ el? nc: .li), uni slovu! Eĉ ne unu vorton plu!)

Hartl:

.„Ln Rovnnf N-n 30': M. eniris en unu el la loĝejoj. M \'oŝlualo _jwlnolm 7, bytů. (Směr v_vjudl'njn pouze sloveso eniris, číslovkaznklndní < unu —— se nom—“nn. — Nigraj, jlamaj okulqj, kiuj apar-tenis vide al vizaj/Ao vira. (mm.: planu—nnm ()(—i, které zřejmě patřilynínZskn—níu nlvliwji. Turnita profile al la pordo Ohráuen strunoukv d\w—i'nn. „» .] metis antaŭ _sz (Seĝo) kelke da libroj, La libroj, kiuj.estis metitaj, (mnu? gm (M.}. J. položila před ní několik knih (kde ;:

 

  

Knihy. líh—n- byly přwl ni položeny (kmn?) -— Tiu (?i rigardo laŭ—kufris tiu la piedo,/' ĝis lu kapo la _figuron de instruistino. Tento pehlwlpřehřhl ml lmlmn už. k hl.-nu? ;mstnvn učitvlky. —— Enpensa vizaĝo.7.mnyŝl0u:i tvář. Iĵora" funebron pro (la morto de) la patro. No 'n'.cmutvk pn ntvi. ('irkaň, la buŝo lmlis svarmo (la ridetoj, jen pla'fi—rolní. jm pdolaj. Knlmn [í.—“t pohrával roj
,

í'ísnlčvů, tn líbivých, tn(l(l\':l|ll\'_\'('ll. _ Mi estigas Ŝin reĝino de (Tiuj miaj diinqj. (“inim ji krá-lovnou \'šwh swf—h lmhyn. — Diinoj, da kiuj'ui havas multe. Bohyno,_]ivh'k mzm— mnuhn. — Mi parolus al vi predikry'n de matene ĝis vespere.('vll hwh \“;nn ku./,zíní (nl minn do \'eňvřa. — Inten/fngriyi'la manojn.Snpnnnti rum—. Estas donmĝe pri v'a bona kora. Jest škodu 'nšvhn(lol—who suit-v. — [(iun mi estas _kulpa. (“im jsem vinen. -— Sam—.nl—pal?“ [raft/(0. \'lnslní sestra. Gustígi la frizon. Upravní Gees. —b'ululu lin de mi. l'ouh'm'uj hn ode mne. Pli—malpli unu horon pasta„Ahn m hwlinn na to. __ Ligpakaĵo. [Ízvl (zmnzznllol. —— Kurso Grad"Ífunl/lh'uýa Kun postupné doplnovncí. — La penegado kompenŝos laJar _m dn senlalgormo. Hnulm V" “úl roky nečinnosti. _ Nepovebligi. Zm“-

 

  
nunan“. _“. ASl frgpzp_ ' rilat sin mem. Zklnmnla se V sobe samé,"< í51117'()n1p)_r;1_4l(). [mw—("mk _, N-o Cšl.: Elba/cita pudingo. Vypečený(nnlínp —— luo estas, Ino vín tiel afliktis? (fo [mk vás. to tak sklí-filo? }\ĵonfcxprtfna serio. Zpuvřnnioo. Kiam li volis kuraiingi la.mm“) belulinon, kum ll rídzs tra la fenestro. myz Phtél dohonítíunlmlulřkrnszívioi. kterou viděl oknem. _ Velcí fortan kunsmton—\ zlnnhh ním-ny som-it. (SPOV—Z konsento— souhlziS'. —— konsidere la
zorgq/n. S „hh—(lení nn starosti.

/

.FSPERANTA MOVADO INTER BOHEMOI.

lfqun'nntistn Klubo en Brno, lprawa—und; l-„speranton en Aŭstrio lm—ntro. koním

& unua societo, kiu komencis
. . __ (a_i staris ĝis nun flanke de maxs nl m smn aligon al nia Cenn-a Asocio B. U. E. ——



Rapido progresanta kurso en Radvanice, (Silezio) promesas baldaŭan

starigon de klubo de B_lŠ. li. —— En Usti n/L. estis ele-klita prepara

komitato por fondi klnbon, kin aliĝas al B. [Ĵ. bl.—— lflsperantistti

Klubo en Humpolec l'on—lit., s la IG. Il. kaj {ariĝanta vl ;; snnna mwl—

etn (infinitiva klubo., aliĝas al B. U. l']. La preparaj laboroj

aranĝitaj ilo s—o Dr. Jos. Smilaček por fondi klubon vn Golčův

Jeníkov jam tiom progresis, ke la fonda ĝenerala knnvvno okazos

la 20. lll. t. j. Nia li. U. lf]. bonvenas la novan membron kaj ilv—

loga:: s—on K. Prouhazka, kiu parolos pri la signifo de Esperanto ——

Saint-, aliĝas al B. K. li. Esperantistaj Kluboj en Nový Bydžov kaj

nn Louny; la lasta preparas ĝon. kunvmion kun parolado cie-, s—o

Sídlo vl l'i'alia VIII.; ĝia kurso estis vizitata de GU personoj.

l"ri la ĝenerala kunveno (20. II.: (lo Esperantista Klubo en

Plzeň alportis longan raporton gazeto „Plzeňské Listy—*. La pasintan

jaron okazis krom unu eksturordinar iren. kunveno 18 komitataj

kaj 40 membraj kunvenoj kun konversacia amuzado. La la.

amuzvusporon vizitis 63 personoj. La klubo, kiu estas ankaŭ

membro de,- „Cuntra-Ufimjo išspf', de ,,Usti'erlni' Matica—, Skolska“

kaj de ,,Usvbtov Ŝva/.', partopronis per 24 membroj la [. kon—

grason on P'alia. .\Ivmliro ile klnlvo, muzika komponisto St Suda

n-stas bmw konata por sia verko ..Al la fratoj“ dediĉita al nia kon-

;IH'SU. lla komponaĵo triumfa— almilitis jam ĉiujn mondpartojn:

en Lvipzig dum la germana kongreso ĝi ustis brua- aklamita kaj

en lŝai'jifelona prezentis ĝin kun rimarkinda sukceso tili—membra

\'irina horo Kom-opcio Saltivori. Dunia—onto (la kursanoj vizitadis

diligenw la instruajn lecionojn ile nia sindona instruistino f-ino

Emilie Luhnvi'tova. lisi). gazetoj estas elniontraiaj en la urba

lvgnjo: ekspozicio de esper. literaturo en fenestro de librovend—

isla magazeno vekis intereson inter la publiko. La klubo eldonis

il. kartojn kun osp. teksto kaj fondis belegan albumon, kiu enha 'as

pli multe ol ?UU \'iilajojn el urbo kaj bildojn ilo kostumoj, La

albumo, kies bildoj. domu—naj flv, lokaj korporar-inj. estas akom—

panataj per teksto tio sekretario de klubo. servos kiel taŭga infor-

milo ĉe la esp. kongresoj okazontaj f'rcnnllanilo. Konsuiantt— la

gravecon de Esperanto, la urbestraro de Plzen sul—tenas la labor—

ojn de klubo per donaco de 100 kronoj. Por la sama co-lo durlicas

Občanská založna 20 K kaj ()svĉemvy Svaz 10K. .a lokaj ĵurnaloj

aka-nptis ĉiam favore la sciigojn pri nia movado kaj helpis tiel

rimarkinde al vastigado de scio pri Esperanto. La klubo havis 64

membrojn". la protokolo enha'as 810 n-ojn. Kiel prezidanto estis

l'wlektita s—o Jaroš Schwarz: membroj (it? komitato estas s—oj

Ing. Eng. \'rl—ata, vicprez.. O. Vlasák, sekr.. Jos. Růžek, K Svar-r,

F. Zikan, f-inoj A Jindrova, Emilie Imlinortova. — La gazeto

..Pouivysocke List “ anoncas regule raportojn pri progreso de

Esperanto en Kutná Hora. La datrevenon de nia majstro oni soit—nis

pnr bela programvesppro, kies ĉefa punkto estis parolado de pnr/.,

s-o Al. Horáček pri la vivo de Zamenhof. La esperantan prologon

(li: f—ino B. Paclirová. kiel ankaŭ la ceterajn muzikpeuojn, oni

aklamis plej brue. lil esp. prezentaĵoj ni citu kanton de f—ino l'll.

Koniĉkova kaj recitajon de f—ino li. Cerna (Anliaŭaj Vortoj de lti-

genia) kaj dp s-o lfr. Skřivánek (La deveno (le \'irinm. La 17. de

Januaro oka s ĝenerala kunveno. ĉe kiu prezentis sekr. f—ino B.

l'achrova interesan raporton. Dum la pasinta jaro oni aranĝis tri

propagandajn paroladojn. (in ekspoziciojn kaj sep kursojn. kiujn

vartis pli multe ol 430 personoj. La membraj knnwnnj okazis

ciun lundon. Membroj de la komitato estis elektitaj unuanima
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„ivs—nj: Al. Horáček, prezidanto. M. Bassová, J. Horká, L. Kon—_—úknval, l\l. liruliŝova, M. Mrázková sekr., Fr. Skřivánek. Ad. >U-inim. li:: kursoj ĥniĝis per intimaj tĥstoj (14., 18. II.) je honoro il.-ln pruziilunto. lin 11. Il. estis malfermita konversacia superu kuhuivenilreilo, lundo,. Elementa kurso malfermiĝis la 19. II (Sun:lernantoj estas jam enskribitaj; instruas s—o A. Horáček kaj f—inoM. Mrázková. —— Sinjoro Horáček parolis la 16. III. en Cáslanni estas konvinkitaj, ke lin sincera laboro gajnos por nia movu—lonovan urbon. _ La unua kurso gvidita de s-o St. Balik en NovýBydžov alportis tre kontentigan rezultaton. Per iniciato de kelkajamikoj estis fondita la 27. II. promesodona centro esperantista. nlkiuestas garantiita viva intereso inter la publiko per pnrolnrlo„Esperanto en praktika vivo“, de s—o K. Procházka el Priiliii.okazinta la saman tagon; ĉeestis pli multe 01200 personoj. Laĝenerala kunveno elektis kiel prez s-on St. Balík. vicprez. .\l.Kosina. sekr. _V. Arnstein. bibl. f—ino Macháčková, kas. B. Piti'inw.prot.l—inoA.Zabkovú. lhuanime estis elektita s-o Ed. Kiihnll(l\'l honora membro. (:lmmlaj afiŝoj anoncis esperantan oicspozig—ion (li. III.) senpage vi'/.itvlilun knj malfermon de nova kursoMi la knabina supera lernejo. —— La 21. I. okazis ĝenerala kun—\'Mii) .ls—, Espen Klubo en Písek, kiu elektis la sekvantan komitaton:s-o Aus. Hrubev poŝtasistcnto, prez., f—íno F Křivancoyá vicprez,prof. \“. Novotny sekr.. f—ino Hzilkovzi kasisto. f—ino Sintlelzii'oi'nhii—l.. s-o Jun. prot kaj s—o Sulam. —— Esper. Klubo en Praskačkahavis la 19. Il. ĝeneralan kunvenon. En la gazeto „Hlasy \'Mi—
kuvu'“, kiu iilportndis interesovekzm kurson de s—o J. Jeřábek.
zim-rus tiun—ĉi jaron la dua kurso. Ĉiun dimanĉon instruas la no—
initn sinjoro pri Esperanto ln junularon. — Esp. ,,Laborista Klubo
en Praha VIX:“ nmlt'erniis novan kurson en sia nova sidejo: (Prahal'll. Belcrediho tř. restaurace p. Kovrzka). — En ludi! Boleslav
(]lill'llrm cn nnm kurso ilo la 23 II. s—o Moucha (mardo,merkred0l.Uiun dimanĉon li instruas grupon da metilernantoj. —— En Bakov
partoprenis la propagandan paroladon de s-o Moucha el Minihi
lŝulwsluv 60 personoj. L:! samu tien veturadas ĉiudimanĉe [W]“
gvidi tir kurson. Esporantism Klubo en Brno elektis kiel prr—
ziilnnlon s—on Ant. \Vaisser, kiel membrojn de komitato ges-an:
lll“. \rtěl. Milča Uvnžom vicprez.; s—on Dom. Konečný, seki',
\'lgul, Vaněk kasisto, Jos. Smékal, bibl. En la societa sidejo
.,l Stopkŭ“ Rudolfskzi ul. okazus konversaciaj kunvenoj ĉiun
merkredon Vespere. —— Dua gen. kunveno de Esp. Klubo en Smíchov
ola—kns lat.:?T. .s—on G. Kratochvíl pre—z.; membroj de komitato
vstns s-nJ: MVDr. M. Tille vicprez.. J. Podlipský sekr., J. KalinaNui.. A. l):li'ík rev., {lino F. Rylikowi kas., E. Pavel archiv. Kursoj
nur lx'mnenmntoj kaj progresintoj kondukataj de s-o Rohan, daŭras
regule ĉiun ĵaŭdon vespere en la .,Nacia Domo“. — Esp. Klubo““ Kral. Vinohrady elektis kiel prezidanton s—on Jan Hradil, s-ojn
:\All'l'rrllt ivirprezn. Rud. Brotan (sekr.), Rud. Sax! (rev.), f—ínon
A. B_vmzxrdovu (kas.), f—inon A. \Venzelova (bib1.). B. Brožek““““hĵY-l- J- BOW—lék (protokolisto). — „Shola de Espero“ en Praha
arangis la 26. Il. en Nusle (Národní dům) sukcesan vesperamuzon,ĝi“ l'f'lĵlĝllwlil—i Preskziŭ_“ personoj. Ĉe tiu okazo la unuan

:)le n_m (inlnuilis la kantistan grupon de B. U. E. por la majstrep.hĵl'ĵ-rlmfl hnnno ,,in Espero“. Pri Esperanto el vidpunkto naciasmrku W. 8—9 Gemara. mmm de,; _i_ ._ ** “: ]" h'řiFOJj'. Ankau la cetera) numero; de la pro-
;.mmo estis tauge elektitaj kaj tiel helpis garantii sukceson de tiu
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ĉi propaganda festo. Intereso pri Esperanto estis vekita kaj nova

kurso estas jam anoncita — La amika vespero anonc1ta de iusp.

Klubo en Praha VIII. havis tre bonan rezultaton. Multnomlira ViZito

de samideanoj ella ceteraj kluboj kaj de publiko intereSiganta pri

Esperanto alportis al la komitato vortojn de laŭdo. —— Esp. Klubo

en Žižkov elektis la 6. II la sekvantan komitaton: s-on lng. Jar:

Sítko prez.. s—ojn Al Ki'ovak vir—prez., Jar. Kopeeky sekr., Jiri

Havelka kas, f-inon M. Balejova bibl., f—inon J. Sípkovu_ arhlv.

kaj s—on Fr. Winter. Unuanime estis aprobitaj la raporto} de la

komitato: la pasintan jaron finiĝis sukcese du kurso] elementan

kaj unu supera. La regulaj kunvenoj okazas ĉiun vendredon. La

gon. kunveno decidis subteni kun la sama fervoro kiel antaŭe la

liolieman centron B. L'. E. —— Sur fortan bazon metis nian aferon

on Železný Brod la ĝenerala kunveno okazinta la 1.111., kiu anoncas

la sekvantan komitaton: s—o F. J. Brož mez„ J. Fišer vicprez.,

.l. Pavelka sekr., J. Vodička kas.. _J. Brabec bibl., B. Mrkias rev.,

M. Sic rev., tino B. Daniĉkova arliiv. S—o Mrklas, la ĝisnuna pre—

zidanto, gvidis kun sim—era amo la preparajn laborojn, kiuj alportis

tiel helan frukton. —— S-o K. Macháček, prez. de Esp. Klubo en

Vieno anomas al ni, ke li malfermis la li. II. novan kurson en la

klubejo. La klubo projektas en sia sidejo ekspozicion kaj esperas,

ke la amikaj societo ĝin helpos per pruntesendotaj elmontrajoj.

-— Esp Klubo en Český Brod aranĝis je okazo de finita kurso

;irogramvesperon je 12. IL, kiun vizitis samideanoj el Praha. —
Novan propagandan rondeton fondis membroj de klubo esp. en

Trutnov: oni vizitas are la restoraciojn aŭ hotelojn, kie, parolante

inter si esperante. oni altiras atenton de ceteraj gastoj. Tiu ĉi
plenumado de propono de 5-0 Pekárek, sekr. de Klubo, alportas
kontentigan rezultaton. —— lil ĉirkaŭajo de M. Ostrava kunvenadas la
samideanoj en klubo fondita por ekzercado de membroj pri nia
lingvo, enigmoj kaj ŝakludo. Ankaŭ kurso pri Esperanto estis
malfermita la 13. 111. en lernejo de Vítkovice. Samloke okazas
kurso supera.—linBuhny instruas pri Esperanto s—o F. Vaníček.
— En Ivanovice fondiĝis rondeto esp. 1323. de januaro. — En
Horní Lhota apud Pat-ov instruas private kun bonaj rezultatoj s-o
K. Stoi'ek de komenco de tiu _ĉi jaro la lernantojn. —— En Radlice
parolis pri Esp. 27. II. s-o _J. Sídlo. Viva intereso garantias bal-
daŭan fondon de klubo. _ Ciun ĵaŭdon instruas pri Esperanto s—o
K. Proi-hazka el Praha en Hlubočepy.

_ En Sarajevo, ĉefurbo de Bosnio, fondiĝis la unua esperant-
ista grupo „La Stelo Bosnia“, 35060 de bosnia-hercegovina esper-
antistaro. La fondan kunvenon ĉeestis el 120 membroj 83, sekve
Viva intereso pri la klubo estis garantiita. La movado estis iniciata
per diligenta. laboro, kiun partoprenis ankaŭ tri Bohemoj, s-roj:
Jar. Schwarz, fervoja adjunkto, Fr. Krieka, fervoja ĉefkomisaro
ka) Jos. Eiselt gimnazia direktoro. La lasta, kiu faris la pasintan
Jaron kun tre bona sukceso la ekzamenon pri Esperanto antaŭ
la komisio de B. L'. E., estis elektita prezidanto. En la komitato
estas ankoraŭ s-roj: Mustafa, eff.Mujagiĉ, oficisto, Nikola Bubalo,
landa asistento kaj Mustajbeg Alejbegoviĉ, redaktoro de „Musli-manska Sloga“. La sarajevaj gazetoj simpatie anoncas artikolojn
pri Esperanto. Por veki intereson pri Esperanto preparas la kluboekspozicion; la komitato danke akceptos la elmontrotajn esper-antzuoin.

KORESPOIDAMM La adresoj estas represata' '
,. . _ _ —_ _ _ J soup- e. Napetas mun redakmqyn, ke ili atentigu pri tio en siaj revuoj. Onigsendu



sian adreson lvgeble skribitan sur ilustrita poŝtkarto kaj aldonu,pri lcio oni dezirus korespondi! — Fremdlandaj instru—is t oj d v li s ;) e r n n to! Se Vi volas trovi por Viaj lernantojlpolitenmjn l;orespondzmtoin, uzu tiun okazon! Ni atentigas, ke tiuĉi rrvuo estas legata precipe de Boliemoj; tial frem daj sum-ideunoj i'm-ilo trovos kUI'PSpOlldHDtOjll, se ili sendis sian adresounl nin rvdukcio; kontrnŭe ĉar nemulte da okzeinpieroj estas abon—„mj vksturiande. lu adresoj de niaj bohemaj samideanoj ne alportosal ili kontentigan nombron du tre in (] landaj korespondantoj! Sv\'i. Boiu—inoj. serĉas kor. en Granda Britujo. turiĝu al red. duBritish Esperantist. sv on Rusujo » ai Ruslanda Esperantisto k. t. p.
Pur ŝpari lokonhni enmetos adreson de Boliemo nur se li estasabonanto do (.'. C. IC,

Him.: **J. S—o ll. Ueloenor, Louvain7 Muntstr. 12. B elgujom v plu daz. kor. kun Aŭstriaj Exim.

*:šH. I—'-ino Victoria anezrn. [)I'GZ. de virina esp. klubo vn
„»l'i'din. „\ 7. i n Tu r ]; uj o (int. malnovajn p. m.}. —— *ĉŝl. S—O Raul
“UH—***], FMV/M. df— liqr. Hrupo on Meauac, Eitt. rue St. Etiemw (H.
.\“ M,). Fram-o (il. k ). _ *32. S-o Rud. Sprottu, Charlottenburg np.
lŝwrlin. 24 Bisnmrrkstr. (kor. kun bol). isp. pri stenografio:
aŭtoro de sistomo Aoro—stonogrniio esperantu), — *33. S—O Fr.
thruš. ím s-n Fr. \'oigl. \\'1'e11 III. 1 Hnuptsti'. 48. (i]. k )- “
*:H S-o prof. (J. anorn l'regoso, Tuapan, Tropic, Mexik o. —

. ";. iť. (Grupo en (“hat \nuroux (Indre) Franco <del. kor. per. il. k,.
Hin turni al S—o linronnot, institutem“ si Len—aux llndre) F “an vv,
— *:M. „\“-n K. l'llilitĥut'llil. i. kuj r. ĉefleŭtenanto !']. wg. inf. C-
Ilutlĥiorirr Imm—rno Min-in. Bohemujo (p. m.. tuj rospd. —— *37-
S—o Sunan}: vn Lungrlwir, (' h in :1. Vin Tonkin (lot. p. k, p. lil-h
“35. „\“-o lŝolnnnil Joh.—mis. \\'i0n XY. Hei-klotzĝr. 24. l. 29 til. I:..
p. ni,. tuj row. _ulun markon liildilnnko). — *39. 8—0 Nikolaj BH.——
lííikUY. I. “inm- y_io. Kasiroma, R “ xlun d o (dez. l'if'PVi il. k. vl
i'mhm. __ WH. F-inn Husita Hnlnhort, Sun-,Paii IUU Fam. Barcal—
lona. ll i s pn n ujo lil. k.) — *41. 42. S—oj Bol]. Hendrych kaj Flť
i'ism- kun—l. du ]vwinmm'io en Polička. Bohemujo (il. k.,lp m., let.
Hmm ““Sv.“. — “li. S—o Aug. Sellin-kj". instruisto en Turnov7 Bn-
h vm uj o nil. |<.. int., tuj resp). — *4—1. S—o Zoltán Urban, teknik—
i—in. [Wm—'! Attilsi ntr-zi T>. Hu ngni'uj o (ii. k. lot.) —— *45 F—ÍHO
.l. Mni'h' Hornzml. Angrrs. F r ;: n 0 ujo. ]. nm St. Mái'tin (il. k. kun
MMO.! 4“ [tl'=*£'".i0_lt. — *443. S-o Lotsnk Kwan. Lungchow. Chinfl
_M: I'- lit. „, >47. Sm l-ĵd. Slndlcowski. JIM—an. villa Ekkehard.
.\: hpvwk'iulvhvl'slI“.. A u strio (il. kv. nac-iuj mzn-koj. — *48. F-ÍHO
{unuita llo—jido, Santi—ngo. S. Domingo 3315. Ameriko lil. k. tuj
""Ĉi?“ — fw S—o l'. l'rhnn. mhlosorvistoi Praha. Esperanto-KRÉM
__l “!““; PPM. ti“. 29. cim. kor kun perfektaj geesp. per il. k. kaj
W l “U UNIL: *— "D“. S—n Jan Vojáček, kelnero. Uherské IIradiŠťí
}})—,;IilY'lO lll. k.. lot. tuj resim. _— '51. 8.0 J. Bnbulle, domo
:,t \\ l nimi. meggs. rue (.voi'gzeš-Bqum, F !' n n c uj () (ilex. kor. kun
_lv'llvnlw: lmldnu rwsym. . . S—o Joža Kleisner. Chrudim
ill. ULHHVH r_i“ sm. B o li 9 ni njo (il. k., let.. kun Eso] fremdl.;
nnv-rs. r._in.;_il k. osp. 4. —— ';33. 8-0 Heliodoí—o H. José de Souza,
lum-mn .5. Vicente, .\1 11 d vira. \\'est—.—\fricn (p. m., il. lm. _ *54.

.\—o (jl. _\im':i\'w*, Kut'na' Hora, Jungmannova tř. 437. B () h'e muj 0—
_“ '- "UUU.! armilan dol. kOX'PSpOHdZIdÍ pri familiaj kutimoj kaj

vim km. íj'tw—i->itxii_„<tríziy genuoj. Avlresnn sciigos: Espel'nntiŝiĉl

klubo en Azian: lwrlovn 437. H G li e m n i o.

  

 

 

 

 

 

 



WA“ KUNVENEJO DE ESPERANTISTOJ.

.

Kavama ,Unlorr Kafejo

Praha I. Ferdinandova třida..

SW: Esperantisti

ESPERANTA LEGEIO. anĉmpisŭesv- ssmmrsu mnm.
gazetoj esp.

Ne forgesu viziti en PRAHA la sidejon de centra asocio ,,BOHEMA

UNIO ESPERANTISTA“ en kafejo ,,UNION“.

Telefo n 2957.
Fl.. Davidek._„_______i_______________

LAREVUO SIIIIIENTO
í

naciakun konstanta kunlaborado

de Dro. Zamenhof;

ĉe Hachetteĉz Cie.,79. Bd. St. Ger—

main, Paris, kaj ĉe ĉiuj ĝiaj ko—

respondantoj.

Jare 7 Fr. (2,75 Sm).

* ESPERANTO ;
La plej ofta! Duonmonata Internacia Gazeto. La plej malkam!
Tutmonda informilo. Ciulandaj korespondantoj. Vivado nacia.
Praktikaj sciigoj pri komerco kaj industrio, financo, statistiko, leĝo—

scienco, instruado, arto, literaturo k. t. p. Felietono.
(Organo de Universala Esperanto Asocio. Unu numero: 15 ctm

(6 sd) jara abono 4 Fr. (Sm. 1'60.)

Direkcio: H. Hodler, 8. rue Bovy—Lyaberg.Geněve (Svisujo).

Delegito por Praha: 8—0 V. Proohizh.

Prada] „notlivých činel: Esperanto-Oňcejo Praha II., Vodičkova 38.

KOLEKTO DE KONGRESAJ ELDONAJOJ
(signo, adresaro, prop. broŝuro, poŝtkartoj, programo de. solena
vespero kun tekstoj, glumarkoj k. t. p.). Prezo K 1'20. Bohema

Unio Esperaniigta Praha I. 342

Internacia Ilustrita „W. »

pŽŠŽŽÍŽÍtOáeÍŽÍÍÍŽju : JAPANA *

M,.: g; 3238 ESPERANT ISTO

temojn ĉiuspecajn pri

. .
> _ .\ .

“mangano“ B 3-11 **7 {. h-:

unua internacia monata revuo

de studentoj—Esperantistoj.

Jara abono 1 Sm (2 K).

Redakcio, Administracio:

Praha II., Ječná ul. 24.

 

 

 

 

 

  

  

 

la Ekstrema Oriento.

Jara abono: 2 yen

 



.- JEDINÁ PÚVODNÍ ČESKÁ UČEBNICE ESPERANTA 4—

METHODA KUHNLOVA

Úplná mothodloki ubuntu. Eupen-uh pro italy : mouky. II. vydání.

144 str. C_ena knihy v angl. vazbě K 240.

DIE METHODY KŬHNLOVY VYUČOVALO SE ROKU 1909

V 50 KURSECH.

POHLEDNICE

se snímkem ESPERANTSKÉ KANCELÁŘE v Praze & nálepkou

s esp. texfem po 3 hal. (10 ex. 33 ha!. vypl..)

Praha l_l. Vodičgon !“;38. __

(' ENTRA ()RGA NO DE I:.A ESPERANTISTOJ

LINGVO INTERNACIA

eliranta inter la 15. kaj la 20 de ĉiu monato.

!a plej malnova el ĉiuj gazetoj Esperantistaj fondita en 1895. La

plej enhavoriča. La plei malkura! 48 paĝoj da dense presita teksto

an plej komktu kaj plej klasika stilo. 5 fr. (2 Sm) abonprezo por

unu ]mo. Por ricevi spuímonon oni sendu unu poŝtan respond—

kulmnon. Presa Esperantista Societo, .38, rue Lacépěde, Paris.

 

omcmmí nočnnu s muslim! bxsxtcn A clzicn ESPERA!!-

TISTŬ1909.Cena 40 hal PrahaI 342 Kavárna Union“.

mc si nahnuritz

nmaviphý put

který sám o sobě

tvoří pohudlnou

pracovnu. Bu—

dete při něm sná-

ze pmcovati &

všechny Vaše li—

stiny budou v po—

řádku. Jste—li vy-

rušení z práce,

stačí jediný hmat

nvŝechny zásuv-

ky & piíhrádky

Ĵsou najednou »

uzavřeny Židů ; ', (70 druhu)

mm čau, žádný Ž :

men, igguom— =;Ŝ PULTŬ
disku no: te- * ,

vrouce žaluzií, * ' NA SKLADĚ

najdete započa- -

tou prám tak, jak . -. ' hanka ...,—*

jste ji zanechali. Wan—12mm: “Mi '

Josef Jiroušek,

americká zařízení účtánen a kanceláří

Puh—II., 1m (Spálení ul. 24). mu Milton,.

Eldonmto: Ed. Kŭhn]. —— Presejo do Národní tiskárna & nakl. JUDIÍ-

Edvard Jan Baštýř a spol. Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


